
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110000 Бережанська міська рада 77000,0 -100000,0 177000,0 177000,0

0110000 Бережанська міська рада 77000,0 -100000,0 177000,0 177000,0

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення

Міська цільова програма 

"Громадський бюджет 

Бережанської міської ради на 2020 

рік"

Рішення сесії 

№ 1546 від 

20.12.2019 р.

-50000,0 -50000,0

0116030 6030 0620
Організація благоустрою 

населених пунктів

Міська цільова програма 

"Громадський бюджет 

Бережанської міської ради на 2020 

рік"

Рішення сесії 

№ 1546 від 

20.12.2019 р.

-40000,0 -40000,0

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха

Комплексна програма розвитку 

цивільного захисту м.Бережани сіл Рай 

та Лісники на 2018-2020 рр.

Рішення сесії 

№860 від 

22.02.2018 р.

-35000,0 -35000,0

Програма сприяння поліції у 

підвищенні рівня безпеки громадян 

на території Бережанської міської 

ради Тернопільської області на 

2020-2022 роки

Рішення сесії 

№ 1478 від 

31.10.2019 р.

25000,0 25000,0

               (код бюджету)

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Усього

до рішення  від  10 вересня  2020 року №  1804  "Про 

внесення змін до  бюджету  Бережанської міської 

територіальної громади на 2020 рік"

Додаток 3

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2020 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

Код 

Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

19548000000



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

Код 

Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Комплексна програма  розвитку 

цивільного захисту м. Бережани, 

сіл Рай та Лісники на 2018-2020 

роки" (ДПРЧ 7)

Рішення сесії 

№ 860 від 

22.02.2018 р.

177000,0 177000,0 177000,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
-240000,0 -240000,0 0 0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
-240000,0 -240000,0 0 0

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська цільова соціальна 

програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2019-2021 

роки

Рішення сесії 

№ 1143 від 

29.11.2018р.

-20000,0 -20000,0

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2019-2021 роки

Рішення сесії 

№ 1198 від 

26.12.2018 р. 

-50000,0 -50000,0

0611162 1162 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти

Міська цільова програма 

"Громадський бюджет 

Бережанської міської ради на 

2020 рік"

Рішення сесії 

№ 1546 від 

20.12.2019 р.

-170000,0 -170000,0

-163000,0 -340000,0 177000,0 177000,0

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Секретар міської ради Петро  ГОНЧАР

Всього


